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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

کار گرفتن  و به مانیبه برکت ا رانیملت ا یروزیو مقاومت و پ ثاریروز سوم خرداد نماد ا

 (30/30/4031). خود در مقابل دشمن است یقوا
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 رو شيپ یخرمشهر آزاد و خرمشهرها        روز حرف▼

انقالب در  نیمجاهد ثاریا داشتیخرداد سالروز گرام سوم

جمله امام راحل)ره( اعتقاد  نیخرمشهر است. اگر به ا یآزادساز

 فتح ست،یفتح خاک ن ،فتح خرمشهر»که فرمودند  میداشته باش

مغفول مانده  رسدمیآنچه به نظر  ،«است یاسالم هایارزش

 یازهایآن مطابق با ن یهاآموزه ازیسمدوزآر یتالش برا ،است

 نیهر عصر است. بر هم هایپدیده هایظرافتو  هاویژگیروز و 

 59در سوم خرداد سال  اناتشانیاساس رهبر معظم انقالب در ب

 ،یجنگ نظام دانیاست؛ نه در م شیدر پ خرمشهرها» :فرمودند

 .«تر استسخت یکه از جنگ نظام یدانیم کی[ در ]بلکه

 یانقالب با آزادساز طیو تطابق شرا یهماننیا یریگشکل یبرا

آن با  یگفتمان درون هایمؤلفه قیتطب ،است ازیآنچه ن ،خرمشهر

 نیفهم ا ،اصل درون گفتمان سوم خرداد نیولاهر عصر است. 

اختالف  کیموضوع است که اختالف ما با دشمن و نظام استکبار 

در جوانان موجب  خصوصاًفهم  نی. ایکیاست نه تاکت یماهو

 نی. دومشودیم استکبار تیو شناخت ماه یشناسدشمن قیتعم

 ،خرمشهر و گفتمان سوم خرداد یاصل قابل احصاء در آزادساز

 ،اشغال خرمشهر لیاز دال یکیو نفاق است.  فیخط تحر ناختش

حاکم بر ارکان نظام در برهه جنگ است. البته  یصدرهایبننگاه 

دادن و زمان  نیزم» کیبر شناخت تاکت صرفاًخط  نیشناخت ا

 قیبه مصاد توانیمبلکه  ،شودینممحدود  صدریبن «دنیخر

 نیا دیپل دانو فرزن ینهضت آزاد یهایکارشکنمانند  یمتعدد

شناخت  قطعاً هم اشاره کرد.  نیسازمان منافق یعنینهضت 

کمک  تواندیمنظام سلطه  یابزارها عنوانبه فیتحر انیجر

 .دیدر عصر حاضر نما خصوصاًانقالب  یشناس انیبه جر یانیشا

بر  هیو تک ییزادرونکه اعتقاد به  اندنمودهتالش  یبرخ هرچند

از  رفتبرونآنچه موجب  یول ندینما رنگکمرا  یداخل هایداشته

 نیهم ،مختلف بوده است هایبرههدر  هاتحریمو  هاچالش

که در آزادسازی خرمشهر  است ییو خوداتکا یخودباور هیروح

از  دنیااتفاق افتاد که  یفتح خرمشهر در زمان ؛نیز نمود داشت

هم  یابزار نظام تریننازل عنوانبهایران ه خاردار ب میدادن س

است که  ینکته چهارم یو جهاد یبانقال هیروح .کردمیامتناع 

در خرمشهر به کمک آمد و امروز حلقه گمشده همه مشکالت 

 نچه گفته شد است.آ کنندهتکمیلرو و  شیپ

إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَُّه ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهُِم  پاياني: نکته

 چراکه ؛هاستاصل نیو گردآورنده همه ا حیالماَلئِکَةُ نخ تسب

بلکه  ،ادعا کینه  ،یو اجتماع یاسیس هایپدیدهدر  ینصرت اله

 دیبااست و  دهیمختلف به اثبات رس هایبرههاست که در  اوریب

و  استمدارانیملکه ذهن س ،امر اثبات شده کی عنوانبه

 (یعیرب عقوبی: سندهینظام باشد. )نو گذاراناستیس

 
 
 

 
 

 
 

 ای فشار بر همسايگانبر هيترک هایاهرم؛ «داپ»و  «گاپ»           روز گزارش▼

 ونیلیم 7حدود  یتاکنون باعث نابود ،یسدساز نهیدر زم هیدولت ترک حدوحصربی یهاتیالفع

کشورها و  نیدر ا یآبو کم سالیخشکگسترش  ه،یدر عراق و سور یکشاورز نیهکتار زم

 شده است. رانیدر ا زگردهایر ازجمله محیطیزیست یهابحران درنتیجه

خود در  یجنوب هینسبت به دو همسا یباالدست تیکه از موقع هیترک -4 :یخبر یهاگزاره

 هیتوج نیبا ا« گاپ» ای یجنوب شرق یدجله و فرات برخوردار است، در چهارچوب پروژه آناتول

از آب  یادیمقدار ز ازمندین هیترک یجنوب شرق یهانیسرزم یو صنعت یکه توسعه کشاورز

 ،دو رودخانه در خاک خود نیا یوبر ر ادیز یسدها اختدجله و فرات است، با س یهارودخانه

نسبت به قبل کاهش داده  یادیو عراق را به مقدار ز هیبه دو کشور سور یمقدار آب خروج

سال زمان برده  03و  نهیدالر هز اردیلیم 02آن  یکه اجرا« گاپ»ابرپروژه  هیبر پا -2است. 

 ییرا بر بخش باال یبآبرق یهاروگاهیاز سدها و ن یاحداث مجموعه بزرگ هیاست، دولت ترک

برابر  5 ،پروژه گاپ لیبا تکم هیترکدجله و فرات در دستور کار قرار داده است.  یهارودخانه

 ونیلیم 774طرح قرار است  نیه است! اانجام داد یها سدسازآن یدجله و فرات بر رو تیظرف

سد  -0کند.  دیساعت برق تول لوواتیک اردیلیم 55و ساالنه  یاریرا آب یکشاورز نیهکتار زم

 یحجم کار ساختمان ازلحاظ ،شد لیتکم 4992که در سال سد اروپا(  نیترآتاتورک )بزرگ

برابر  41سد  نیرا دارد. ا ایوم در دنسرتبه  ،یآببرق دیتول ازلحاظسد بزرگ جهان و  نیپنجم

سد بزرگ ابرپروژه گاپ  نینوزدهم زین سویلیدارد. ا شیکرخه گنجا یعنی رانیسد ا نیتربزرگ

 -1دارد.  شیسد هم چهار برابر سد کرخه گنجا نی. ادیاست که سال گذشته افتتاح گرد

آن را بر اساس تجارب حاصل  هیاست که ترک گرید یسدساز یهااز ابرپروژه گرید یکی« داپ»

کرده و به مرحله اجرا درآورده است. قرار است در  یرود ارس طراح یاز پروژه گاپ، بر رو

 هیرودخانه ارس احداث شود. سد کاراکورت در شمال ترک یسد بر رو 41 ،پروژه نیچهارچوب ا

شد که  یریمترمکعب آبگ اردیلیم میو ن کیمهم است که سال گذشته با  یسدها نیاز ا یکی

در  ریاخ یهاکه در سال یایو خشکسال یآبآب ارس را کاهش داده است! کم یدرصد ورود 51

 یهایاز سدساز یاز آن ناش یبخش مهم ،وجود دارد یو غرب یشرق جانیآذربا ل،یسه استان اردب

باعث خشک شدن  ندهیآ یهامکن است در سالرود ارس است که م یبر رو هیترک

 43در قالب  هیدولت ترک ها،نیعالوه بر ا -5دشت مغان شود!  یعنی رانیدشت ا نیزتریحاصلخ

 نیخود احداث کرده است. ا یهارودخانه یسد بر رو 535تاکنون  2330از سال  گر،یابرپروژه د

 سد بود. 271 درمجموع، 2330ال تا قبل از س هیساخته شده ترک یاست که کل سدها یحال در

آنکارا  یداپ و گاپ برخالف ادعاها ژهیوبه هیدولت ترک یسدساز یهاابرپروژه :يليتحل گزاره

بر  یاثرگذار یبرا یاهرم فشار قو کی کند،یم یمعرف یکه آن را در جهت توسعه کشاورز

و  یتیامن ،یاسیس یهاو ارمنستان در عرصه رانیا ه،یعراق، سور یعنی هیهمسا یکشورها

 ه،یترک یهایسدساز یاصل مسئلهاست،  یآنکارا مدع لتاست. اگر همچنان که دو یاقتصاد

! شدیاز دجله و فرات و رود ارس قطع م هیهمسا یبه کشورهاآحق دیبود، پس نبا یکشاورز

در حوزه  هیدولت ترک مخرب یرفتارهابا  توانینم یپلماسیتنها با د ،دهدیمتجربه نشان 

مقابله کرد. ، شودیممشاهده  هیهمسا یدر کشورهامخرب آن  یامدهایآثار و پ که محیطیزیست

 زهبه اندا ای. غرب آسیردگدر دستور کار قرار  یترو قاطعانه تریجد تر،یواقع یسازوکارها دیلذا با

 نیو تضم نیتر از تأممهم زیچچیه ،یطیشرا نیدر چن .بردیرنج م یابانیخشک و ب میاز اقل یکاف

. ستین سالیخشکو  محیطیزیست یهامقابله با بحران یبرا یبه منابع آب یبلندمدت دسترس

 (ندیآخوش دیحمنویسنده: )

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 ميکنيمدشمن را در آرزوهايش منجمد  سالمي:

مجمع جهادگران »ی، روز دوشنبه در سومین اجالسیه سرلشکر پاسدار حسین سالم سردار

هیچ عمل شرورانه دشمن بدون پاسخ نخواهد »در اردوگاه شهید باکری خرمشهر افزود:  «کشور

وی با اشاره به شهادت مدافع حرم، سرهنگ  .«کنیممنجمد می شیآرزوهابود و دشمن را در 

و عوامل وابسته به استکبار جهانی افزود:  ضدانقالبقدام تروریستی در ا« صیاد خدایی»پاسدار 

وی «. انتقام خون این عزیزان سخت خواهد بود و انتقام خون وی گرفته خواهد شد شاءاهللان»

های مردم امروز جنگ چهره خود را عوض کرده است و برای شکست نخوردن باید دست»افزود: 

حاکمیت و مردم یکی هستند و هیچ چیزی جز پیشرفت و  را بگیریم و کشور را بسازیم؛ امروز

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به «. افتخار مردم مدنظر رهبری و نظام نیست

کشور حصر اقتصادی، فشار حداکثری »عملیات روانی دشمن برای ناامید کردن مردم گفت: 

های نظامی دشمن را از روی میز کنار گذاشت و با جنبش تولید و جنبش ممکن و گزینه

سردار سالمی  .«و تولید، تحریم را فرصتی برای ساختن و خودکفایی تبدیل کرد یافزارنرم

تجربه داریم که تمام »ضمن گرامیداشت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: 

س و دفاع مقد یهاارزشهای ما از درون تهدیدات و مخاطرات حاصل شده و امروز حفظ فرصت

 «.اعتالی دین و درخشش جوانان در میدان جهاد ممکن است

 بود کلفتپوستنتخاب کرديم، چون ارا  ي: روحانیزيتبر یموسو

 ،در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بطلاالسالم موسوی تبریزی از روحانیون فعال اصالححجت

ای در به جلسهریاست جمهوری،  4092در انتخابات سال درباره چگونگی حمایت از روحانی 

زمان  در»دهد که: آن توضیح می تلت اصالحات اشاره و درباره جزئیاجمهور دومنزل رئیس

ای مهم و . جلسهو بعد مشخص شدن کاندیدای احراز صالحیت شده 92انتخابات سال 

در منزل آقای خاتمی برگزار شد که بنده نیز در آن جلسه حضور داشتم؛ تقریبًا  یانندهکنییتع

جمهوری را مطرح کردند و اعضا بزرگان اصالحات همه بودند. بحث حمایت از کاندیدای ریاست

به این تصمیم تری از روحانی بودند، آلهای ایدهاینکه آقای جهانگیری و عارف گزینه رغمعلی

رفاقت قدیمی خود با حسن روحانی، با اشاره به وی  .«مدیم که باید از روحانی حمایت کنیرسی

 رشمرده است!بهای وی در نسبت با جهانگیری و خاتمی بودن را از مزیت «کلفتپوست»

 شده است هاینود زمزمه دهه« سالم فرمانده: »يسيبيب

 اگرچه، سرود سالم فرمانده ینیآفرموج یبررس اب یدر مطلب یسیانگل یسلطنت دستگاه رسانه

 یهاکه آهنگ طورهمان»شده است:  یاما مدع ؛ببرد سؤال ریسرود را ز نینتوانسته محبوبیت ا

 و دهه یاز افراد مذهب یزمزمه بخش تواندیسالم فرمانده هم م ،قرار گرفت موردتوجه یمدت یساس

ها و سرودها نشان داده که نوع ترانه نیاما سابقه ا»آمده است:  لیتحل نیا ادامه در .«شود هاینود

 یو ممکن است پس از مدت افتدیمخاطبان راه م یهستند که بر اساس ذائقه فصل ییهاموج عمدتاً

 کیدر خصوص آهنگ مستهجن  قبالًرسانه  نیاست که هم یدر حال لیتحل نیا .«فروکش کند

خوانده بود. « سال 12پس از  یشکست فرهنگ»آن را  یمجاز یدر فضا زبانیخواننده فارس

است، از توجه و  سابقهیرکورد ب کی شودیاستقبال که گفته م زانیم نیا»نوشته بود:  یسیبیب

 نیکند و به چن یو زندگ ابدیرش پرو یاسالم یجمهور یکه قرار بوده در فضا دیآیم یاقبال نسل

سالم فرمانده  ،یفارس یسیبیب یبرا دهدیاستاندارد دوگانه نشان م نیا .«گوش ندهد ییهاترانه

که  یاما ترانه مستهجن ؛موج زودگذر است کی ،شودیخوانده م یمردم صورتبهکه شهر به شهر 

 .شودیم یتلق تیحاکم ینماد شکست فرهنگ ،شده دهید یمجاز یاز فضا ییهاتنها در گوشه

 شودميبرداشته  اربعين حسيني يزایو

 نیاربع یدولت عراق اعالم کرده برا»: خبر داد نیاربع یستاد مرکز سیکشور و رئ ریوز معاون

اند گفته هایعراق به تهران سفر خواهد کرد. زودیبهکشور عراق هم  ریداشت و وز مینخواه زایو

از مرز  اتیزائران عتبات عال یزایموافقت خود با حضور محدود بدون و ندهیکه در چند روز آ

 ینیبشیدر مراسم امسال پ یرانیزائر ا ونیلیحضور حدود پنج م .کنندیاعالم م زیرا ن ینیزم

 .«شوندیعبور زائران، آماده م یشلمچه و چذابه برا ،یمهران، خسرو ی. مرزهاشودیم

 اخبار کوتاه

رئیس  شود/وزير صمت پيگيری  یهاوعده: یااژهمحسني  ◄

 قوه قضائیه با اشاره بهدستگاه قضا در جلسه شورای عالی 

قول وزارت صنعت به شورای عالی موضوع خودرو در کشور و 

ن آکاهش قیمت  و خودرو افزایش تولیدسران قوا مبنی بر 

خودرو قیمت تعیین واگذاری در صورت ، ظرف مدت یک سال

داده شده، حدود شش ماه از تعهد »: این وزارتخانه، گفت هب

هایی که وزارت صمت در مورد تولید و قیمت وعده. گذردیم

اند به هایی که دادهخودرو داد را پیگیری کنید و نگذارید وعده

 «فراموشی سپرده شود

دیروز بخشی از  /!بادانآرآفرين نمونه در کا گلدسته ◄

ی آبادان فروریخت و ساختمان بزرگ متروپل در خیابان امیر

 شمار تاکنون، احمرهالل تیجمع سیرئبر اساس اعالم 

بنا بر اعالم است.  دهیرس نفر 43 به حادثهاین  شدگانکشته

مالک و پیمانکار این ساختمان  ،خوزستان یدادگستر سیرئ

از  4097ابنیه، در سال  وسازساختبه جهت فعالیت در که 

کارآفرین نمونه انتخاب شده  عنوانبهو امید  دبیرسوی دولت ت

و ناظران  یشهردار یروهایکه ن گرینفِر د 1، به همراه بود

 .اندشدهها هستند، بازداشت ساختمان جزو آن

 /رئيسي به مسقط روزهکيسفر سند همکاری، حاصل  11 ◄

و عمان در  رانیمقامات ارشد دو کشور ا انیم یسند همکار 42

 ک،یپلماتید یهای، همکارونقلحمل ،یاسیس ،یانرژ یهاحوزه

به امضا  یو ورزش ستیزطیمح ،یعلم ،یو اقتصاد یروابط تجار

و در بیانیه مشترک میان دو کشور، بر توسعه هر چه  دیرس

 .بیشتر روابط اقتصادی و همسایگی تأکید شد

 /کنديم، غذا وارد اشيصادراتدرصد ارزش  11يران افائو:  ◄

را از نظر  رانیملل متحد، ا یورزخواروبار و کشا یجهان سازمان

 ،جهان قرار داد و اعالم کرد 71در رتبه  ییغذا تیشاخص امن

 رانیبا ا سهیدر مقا یکمتر ییغذا تیکشور جهان امن 449

درصد کل ارزش  44حدود  رانیابه گزارش فائو، بنا  دارند.

 .کندیغذا وارد م ،صادرات خود در هر سال

 «هیالعرب»شبکه  /عربستان هایمفتيرای ب هيشبکه العرب توایف ◄

 وجهچیهکشورش خواست به یاز علما ،سابقهیب یادر برنامه

برنامه  نیفتوا ندهند. ا ت،یپدرخوانده وهاب ه،یمیطبق نظر ابن ت

عربستان شده و  یهایو مفت انیو خشم وهاب تیموجب عصبان

 دادند. هیحکم به کفر و ارتداد عوامل شبکه العرب

 ر ايران؛ فرصت کمي باقي مانده است/د یورکاهش نرخ بار ◄

 سومکی» :اعالم کرد یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک سیرئ

 کی یدارا ایفرزند ندارند  ایاند ازدواج نکرده ای یرانیبانوان ا

 هیحاش ینسبت به کشورها رانیدر ا یبارور نرخفرزند هستند! 

 یدر برخ 4133در سال  .است 724کمتر و معادل  ،فارسخلیج

 یو در برخ دهیرس کی ریبه ز ینرخ حت نیاز مناطق کشور ا

و  میهست یتیپنجره جمع انهیم در اآلن بوده است. 371مناطق 

 .«مانده است یباق تیجمع شیافزا یبرا یفرصت اندک


